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1.

07.03.2018

Posiedzenia Prezydium WRDS
marzec 2018
Podpisanie stanowisk nr 1 i 2 Prezydium WRDS WD (w Podpisano stanowiska w sprawie:
sprawie:
 finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii w jednostkach ochrony zdrowia
1. finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii w
województwa dolnośląskiego ;
jednostkach
ochrony
zdrowia
województwa  sposobu podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki
dolnośląskiego,
zdrowotnej pomiędzy centralą i oddziałami wojewódzkimi NFZ;
2. sposobu podziału środków przeznaczonych na  nowego algorytmu dla uczelni wyższych.
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy
centralą i oddziałami wojewódzkimi NFZ),
Ustalono ostateczny program Konferencji WRDS WD o dialogu społecznym z okazji
3. przepisów prawa o finansowaniu uczelni wyższych i Międzynarodowego Dnia Wypadków przy Pracy. Konferencja ma się odbyć 25
ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki.
kwietnia br.
Zebrani wysłuchali informacji z posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki
społecznej. Spotkanie to odbyło się z udziałem gości – dyrektorów placówek
medycznych, gdzie funkcjonuje ratownictwo medyczne.
Wojewoda Paweł Hreniak przedstawił także informację o decyzji przejęcia do majątku
Skarbu Państwa poklasztornego kompleksu w Lubiążu. Obecnie trwają prace nad
szczegółami dotyczącymi procedury przekazania obiektu.
Przedstawiono informację na temat uczelni wyższych.
W sprawie wniosku Dolnośląskich Pracodawców zostanie wysłane pismo do rektorów
uczelni dolnośląskich z pytaniem o szczegóły działania studiów dualnych.
Zaplanowano też następne posiedzenie Prezydium WRDS WD w Szczawnie Zdroju
ze względu na trudną sytuację uzdrowiska po ostatnim pożarze dachu gmachu
głównego.

1.

21.03.2018

Zaakceptowano propozycję zaproszenia na spotkanie przedstawicieli spółki
realizującej projekt KWK „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”, którzy przedstawiliby ew.
problemy z realizacją przedsięwzięcia.
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
marzec 2018
1. „Działania związane z Dolnośląskimi Inteligentnymi Bieżące informacje związane z Dolnośląskimi Inteligentnymi Specjalizacjami
Specjalizacjami”.
przedstawiła dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
2. Projekt
„Strategii
Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego.
Dolnośląskiego 2030”.
Gorącą dyskusję wśród zgromadzonych wywołał drugi temat dotyczący projektu
Strategii WD 2030. Rada ustawowo opiniuje ten dokument. Zespół miał przygotować
rekomendacje w tej sprawie na posiedzenie WRDS WD. Uwagi do Strategii zgłaszali
przedstawiciele Pracodawców RP oraz BCC.
Ustalono, że z powodu braku kworum na posiedzeniu (w spotkaniu wzięło udział 8
członków Zespołu na 27 zgłoszonych do prac) nie można było przyjąć rekomendacji dla
Prezydium WRDS WD. Przewodniczący zaproponował zwołanie kolejnego
posiedzenia Zespołu w tej sprawie.

